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District Friesland 

 

Uitnodiging tot het bijwonen van de Districtsvergadering, die zal worden 

gehouden op Vrijdag 6 oktober 2017 om 20.00 uur in het gebouw van de 

Volièrevereniging Drachten aan de Noorderdwarsvaart 84d  9201 KL Drachten. 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen vergadering 21 april 2017 

3. Rondvraag 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken                                                     

5. Mededelingen 

6. Benoeming Kascontrole commissie (uit rayon Noord-Oost) 

7. Mededelingen Districts TT Koudum 

8. Districts TT 2018 

9. Definitieve toestemming tot het houden van een Tentoonstelling in 

2018-2019 

10. Pauze met lotenverkoop 

11. Kandidaatstelling Hoofd- en Districtsbestuur 

Van het Districtsbestuur zijn aftredend Age Ruiter en Simon 

Terpstra beide zijn herkiesbaar. 

Kandidaten c.q. tegenkandidaten kunnen zich tot  

31-12-2017 aanmelden bij het Districtsbestuur 

12. Indienen voorstellen A.V. voor 31-12-2017 via Districtbestuur 

13. Jeugddag 2017 

14. Rondvraag 

15. Trekking verloting 

16. Sluiting 

 

 

Het Districtsbestuur 
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Notulen Districtsvergadering 21 april 2017 gehouden te Drachten. 

 

          Mka.  S.Veenstra 

           Bolsward 

           Houtigehage 

           Damwoude 

          Zka. Surhuisterveen 

           Sneek 

 

1.Opening: 

 

De vervangend voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk 

welkom, in het bijzonder de afgevaardigde van het hoofdbestuur de heer Albert 

Zomer. Er wordt door de voorzitter uitleg gegeven over de afwezigheid van 

Sicco Veenstra en Nanne Jansen die beide door ziekte afwezig zijn. 

 Hierna vraagt hij een ieder op te gaan staan om de ons ontvallenen te gedenken 

die bij naam worden opgelezen. 

 

2.Rondvraag: 

 

De heer Jan vd Heide vind het een vreemde zaak dat de rondvraag aan het begin 

van de vergadering aanbod komt, de voorzitter legt uit dat de rondvraag is 

bedoeld voor punten die niet op de agenda staan en voor vragen over punten 

van de agenda is er mogelijkheid om die direct te stellen. 

Afd. Drogeham; tijdens het TT seizoen moesten er ontsmetting matten bij de 

ingang worden gebruikt ivb met de heersende vogelgriep waarom waren die in 

Apeldoorn dan niet aanwezig. Albert Zomer merkt op dat er dan niet goed is 

opgelet want deze waren wel aanwezig. 

 

3. Notulen vergadering 14 oktober 2017: 

 

De notulen werden vastgesteld en goed gekeurd. 

 

4. Ingekomen c.q. uitgaande stukken: 

 

Als inkomende stukken waren er weer diverse aanvragen voor spelden. 

 

5.Mededelingen: 

 

Voorlichtingbulletins; neem deze altijd goed door en verspreid ze onder de leden 

dit voorkomt onnodige vragen want alle veranderingen ed. worden hierin 

vermeld. 
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Er is tijdens vogel te Apeldoorn een congres geweest over Dierenethiek en 

verantwoord fokken met kooi en volièrevogels hierover staat een verslag in 

Onze Vogels, van het Districtsbestuur zijn wij hier met enige personen 

aanwezig geweest. 

Er zijn nog verschillende verenigingen die de nieuwe Bondsvlag nog niet 

hebben gekregen deze kan in de pauze worden afgehaald. 

Tijdens de Districts TT waren er te weinig medailles deze zijn ook aanwezig en 

in de pauze te verkrijgen. 

Het aanvragen voor de jubileumspelden graag op tijd doen, dit voorkomt 

teleurstellingen. 

Ook de aanvragen voor de tentoonstellingen graag op tijd naar de secretaris  

versturen dus voor 15 september. 

Het vermelden van de TT op de agenda op de Website ven de Bond moet men 

zelf verzorgen, dit is wel belangrijk ivb met de verzekering en het eventueel 

uitbreken van vogelziekten. De agenda komt dan automatisch op de Website 

van District Friesland die zeer goed bezocht word. 

Hierna neemt Albert Zomer het woord die de mededelingen van het 

hoofdbestuur voorleest en toelicht. 

Kunststofringen: In de toekomst kunnen er ook kunststofringen besteld worden 

de prijs zal gelijk zijn aan de volledig geanodiseerd ringen, in het mei nummer 

van Onze Vogels zal een handleiding hoe deze te bestellen zijn. 

In het verleden is afgesproken dat afdelingen een ondergrens hebben wat betreft 

het aantal leden. Ook dit jaar zal er overleg zijn met verenigingen om te kijken 

wat de beste toekomststrategie voor de betreffende afdelingen. 

De werkgroep Speciaalclubs maakt grote vorderingen. 

De voorbereidingen voor de Mondial zijn in volle gang. 

In januari zal Zwolle de thuishaven van het NK zijn. 

De kwestie rondo, de UBN-nummers zorgt voor veel onduidelijkheid. 

Binnenkort verschijnt er een artikel in Onze Vogels. 

De ontwikkelingen rondom de positieflijsten lijken na een gerechtelijke 

uitspraak de goede kant op te gaan. 

 

Hierna werden de kampioenen van het NK gehuldigd met een plaquette en een 

bosje bloemen, dit waren de heren Sake Tolsma en Hielke Deelstra. 

Ook was een plaquette voor YP Terpstra voor het behalen van Brons bij de Com 

kampioenschappen. 

 

6. Verslag Penningmeester Districtskas: 

 

Age Ruiter geeft een uitleg over de uitgedeelde kasstukken, hierover waren geen 

vragen. 
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7.Verslag Kascontrolecommissie: 

 

De controlecommissie bestaande uit Rients vd Werf en Mark Visser heeft de 

boeken gecontroleerd en geen afwijkingen gevonden. 

 

8. Benoeming stemcommissie: 

 

Simon Terpstra zal dit samen met de afd. Ureterp en de afd. Leeuwarden1 op 

zich nemen. 

 

9. Verslag Districts TT Leeuwarden2: 

 

Namens de afd.Leeuwarden2 neemt W. Kooy het woord, door het uitbreken van 

de vogelgriep heeft het de afd. nogal wat inzenders en inzendingen gescheeld. 

Tevens moest er nog een extra vergadering worden ingelast, alles met elkaar 

schelde dit inkomsten en extra uitgaven. Maar de subsidie van het district zijn 

ze toch uit de kosten gesprongen. 

 

10. Promotie DistrictsTT Koudum: 

 

De voorzitter van Koudum Martin Tijtsma verteld dat zij er klaar voor zijn de 

zaal is goedgekeurd en in de najaarsvergadering zullen de inschrijfformulieren 

en dergelijke worden uitgedeeld en ze hopen op veel inzendingen. 

 

11. Behandeling jaarverslag: 

 

Er waren geen vragen over het jaarverslag van de Bond. 

 

12.Pauze met lotenverkoop: 

 

Tijdens de pauze konden er weer loten gekocht worden, de opbrengst was weer 

voor de districtskas. 

 

13. Uitslagstemming: 

 

      Voor tegen blanco nietuitgeb. onwaarde 

10a verkiezing Dhr. Bijlsma  826 68   432 

10b verkiezing Dhr. Zomer 828 66   432 

11a Wijziging art.10 huishou- 640 108 146  432 

     delijkreglement lid4 
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11b ringenbestelling zonder 290 567 37  432 

      Extra kosten 

 

11c Meedoen in ander district 350 507 37 432 

     dan waar ringen besteld 

11d Leden van en district waar 513 344 37 432 

geen DTT wordt gehouden 

mogen mee doen in naast 

gelegen District  

11
e
 groepen halveren met 50% 225 502 99 432 68 

11f Een lid dat volwaardig lid 523 266 37 432 68 

is in twee districten mag meedoen 

in een district naar keuze,dan wel bij het niet doorgaan van DTT in het ene dan 

meedoen in het andere waar hij volwaardig lid is. 

 

Verkiezing Districtsbestuur: 

Auke Bloemhof   1006   320 

Sipke Brouwer   1006   320 

 

14. Benoeming afgevaardigde AV: 

 

LP Bos zal meegaan als afgevaardigde. 

 

15. Toewijzing Districts TT 2018: 

 

Hiervoor is nog geen gegadigde gevonden, het districtsbestuur zal in de eerst 

volgende bestuursvergadering zich over beraden. 

 

16. Jeugddag: 

 

Het houden van een jeugddag is en blijft een probleem gevraagd wordt als er 

ook iemand is die hier een oplossing voor heeft en met ons mee wil denken 

zodat we hier mee kunnen beginnen. 

 

17. Eventueel nieuws uit de Rayons: 

 

Hiervoor was alleen het rayon Zuid met de mededeling dat ook geen rayon TT 

meer houden 

 

18. Sluiting: 

 

De voorzitter bedankt ieder voor hun komst en wenst hun wel thuis.  
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Erevoorzitter van het District Friesland: 

H.Suichies 

 

 

Districtsbestuur: 

 

Voorzitter: 

S.Veenstra. Skieppeleane2,8771 KB Nijland 

Telf. :06-83870063  E-mail : siccoveenstra@hotmail.com 

 

Secretaris: 

A.Bloemhof , Oosteinde 39,  9079 LA  St. Jacobiparochie 

Telf. 0518-491861  Mob. 0651589226  E-mail : aensbloemhof@outlook.com 

Rayon Noord-West : Bolsward,Franeker,Harlingen, 

Leeuwarden1, Leeuwarden2 en Stiens. 

 

Penningmeester: 

A.Ruiter .Helmhout 6 , 8502 AE Joure 

Telf.: 0513-416563 Mob.0613103138 E-mail:  age.ruiter@home.nl 

Rayon Zuid: Grou, Jubbega, Joure, Koudum, 

Lemmer 

 

Commissaris Jeugdzaken: 

S. Terpstra, Westerhuslanne 12, 9073TW Marrum 

Telf.o518-432079 E-mail Simon.terpstra@hotmail.com 

Rayon Noord-Oost: Damwoude, Dokkum, Ferwert, 

Noordbergum en Zwaagwesteinde 

Commissaris:  

S.Brouwer, Verlaatsdam 27, 9231 ME Surhuisterveen 

Telf. 0512-362771 E-mail sipke1brouwer@gmail.com 

Rayon Oost: Drachten, Drogeham, Haulerwijk, 

Houtigehage, Oosterwolde, Surhuisterveen en Ureterp. 
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